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Förvaltningskontoren finns samlade i 
Rådhuskvarteret vid torget.
Kommunens växel 0583-810 00. 

Rådhusets öppettider:
Måndag–torsdag kl 08.00–16.30 
Fredag kl 08.00–16.00 
Lunchstängt kl 12.00–13.00

Information om avvikande öppettider 
finns på www.askersund.se/kontakt

ÖPPETTIDER 

Askersunds kommun, 696 82 Askersund
E-post: bo@askersund.se
www.askersund.se

Bo i Askersund är en informationstidning 
för alla som bor och verkar i Askersunds 
kommun. Tidningen utkommer fyra gånger 
per år och dis tribueras till hushåll och före-  
tag. Du som inte bor i kommunen kan 
kostnadsfritt prenumerera på tidningen, 
antingen via e-post eller som papperstidning. 
Tidningen finns som pdf på hemsidan  
www.askersund.se/boiaskersund

Ansvarig utgivare: Marie Hillman
Foto framsida: Terése Andersson 
Grafisk form och produktion: 
Bild & Kultur AB, Skyllberg 
Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan

I skrivande stund håller augusti på att gå 
över i september och även om de senaste 
veckorna varit både regniga och ganska 
kyliga är det svårt att inte tänka tillbaka 
på sommaren 2021 som en solskenshisto-
ria. Inte minst här i Askersunds kommun, 
där många vittnar om en turistsäsong 
som slår det mesta, något som vi berättar 
om i flera artiklar i det här numret av Bo 
i Askersund. Själv tillbringade jag större 
delen av min sommarledighet med att  

”hemestra” i Asker-
sund och kan kon-
statera att det finns 
nog få ställen som 
lämpar sig så bra för 
det ändamålet som 
vår kommun!

EN SOLSKENSHISTORIA  
I FÄRSKT MINNE

(

Foto: Jajja Deboussard

Med  försiktig  framtidstro

Marie Hillman, kommundirektör

VÄLKOMMEN HÖST OCH på återseende 
sommar! När den här tidningen dyker 
upp hemma hos er läsare så har vi kom-
mit en bra bit in i september. Det kan till 
och med vara så att höstens färger börjat 
lysa och i träden hänger mogen frukt som 
väntar på att bli plockad. Inom kom-
munen är verksamheten i full gång och 
lättnaderna i de nationella restriktion-
erna gör att vi kunnat öppna upp mer. 
Det är vi alla glada och tacksamma för. Vi 
hoppas att läget både hos oss i Askersunds 
kommun och omvärlden fortsätter åt rätt 
håll och här har vi alla en viktig roll att 
fylla.

I DET HÄR numret av Bo i Askersund 
får ni inblick i både hur sommaren varit 

och information om 
det som kommer 
framåt. Tänk att vår 
fantastiska byggnad 
Sjöängen nått en 
ålder av fem år! Det 

har varit tyst och tomt i kulturhusdelen 
under en tid men det blir det ändring på 
nu under hösten. Längre fram i tidningen 
presenterar vi den mätning som Svenskt 
näringsliv gör om företagsklimatet och 
det är glädjande att se att resultaten har 
förbättrats. Det är viktigt att vi har ett 
bra samarbete och dialog mellan oss 
som kommunorganisation och företagen. 
Det är något vi ständigt jobbar för att 
utveckla. 

VI HAR PRECIS fått siffran om befolk-
ningen i kommunen per den sista juni 
och vi kan konstatera att vi fortsätter öka. 
Bara i år har vi ökat med 68 personer 
vilket är jätteroligt. Ökning handlar om 
att det är fler som flyttar in i kommunen 
än som flyttar ut. Med alla de byggprojekt 
som är i gång eller i startgroparna så finns 
det potential för att utvecklingen håller 
i sig.

Ha en underbar höst och trevlig läsning!

Felanmälan på gator, gatubelysning, 
parker, lekparker och badplatser görs 
under kontorstid måndag–fredag på 
telefonnummer 0583-810 00.

Efter kontorstid, på helger och vid akuta 
fel (fara för liv) görs anmälan på telefon-
nummer 0583-102 22.

När det gäller vatten eller avlopp görs 
felanmälan alltid på telefonnummer 
0583-102 22.

FELANMÄLAN

Lars-Ivar Jansson  
redaktör

  

11 539  
INVÅNARE!

NU

MATPROGRAMMET 
”HALV ÅTTA HOS 
MIG” KOMMER TILL 
ASKERSUND! 

Vi letar efter glada, uttåtriktade matlag-
ningsentusiaster som bor i Askersund 
med omnejd. Fyra personer kommer 
väljas ut till programmet som spelas in i 
april 2022. 

Alla som fyllt 18 år är hjärtligt 
välkomna att söka till programmet och 
det enda kravet är att man inte tidigare 
arbetat professionellt med matlagning. 

Det blir en intensiv och rolig vecka! 
Ansökningar och tips på härliga perso-
ner skickar ni in här: 
www.shortaudition.com/halv-8-hos-mig

Vinnaren får 15 000 kr och program-
met sänds under hösten 2022. 

Vill du börja jobba inom Askersunds kommun eller känner du någon som kan 
vara intresserad? På torsdagar tipsar vi på Askersund kommuns Face-
booksida om en del av de lediga tjänster som finns inom kommunen 
för tillfället. Du kan även läsa mer om samtliga lediga tjänster och 
ansöka här: www.offentligajobb.se/lediga-jobb/askersund 

JOBBA INOM KOMMUNEN?

SÅ MÅNGA PERSONER bodde i Askersunds kommun den 
30 juni 2021. Det var en ökning med 34 personer jämfört 
med månaden innan och totalt hade invånarantalet under 
2021 ökat med 68 personer under det första halvåret!
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I hela Sverige pågår arbetet med 
att införa ett nytt arbetssätt inom 
hälso- och sjukvården. ”Nära vård” är 
benämningen och kärnan är ett arbets-
sätt som utgår ifrån individens behov 
och förutsättningar. Region Örebro län 
leder arbetet i vårt län och Askersunds 
kommun deltar förstås precis som 
länets övriga kommuner.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå 
eller en benämning på dagens primär-
vård, även om primärvården utgör en 
kärna i den nära vården. Nära vård är 
snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, 
vård och omsorg. Den närmaste vården 
är den som patienten/brukaren kan ge 
sig själv – egenvården – samt det stöd 
kommuner och regioner kan ge för att 
möjliggöra detta.

– Under det här året har det inletts 
ett ledarskapsprogram med två olika 
utbildningar inom Nära vård som riktat 
sig till såväl tjänstepersoner som politiker 
där ett antal personer från vår kommun 
varit med, säger Maria Ståhl, socialchef i 
Askersunds kommun.

En mer tillgänglig, närmare vård kan 
tillsammans med nya arbetssätt i vården 
innebära att resurserna inom vård och 
omsorg kan användas bättre och därmed 
räcka till fler. Det innebär att se, involvera 
och anpassa insatserna efter vad som är 
viktigt för just den personen.

– Det handlar mycket om att få med 
alla på tåget när det gäller att jobba 
förebyggande. I vår kommun har vi sedan 
tidigare ett bra samarbete med vårdcen-
tralen. Det finns redan gemensamma 
rutiner och etablerade samarbetsformer. 

Nära vård –  
framtidens  
arbetssätt

Kontakta Askersunds bibliotek och be-
rätta vad du behöver hjälp med. Vi bo-
kar därefter in en tid för handledning, 
max 40 minuter per tillfälle. Målet 
med handledningen är alltid att du ska 
lära dig det du frågat om. Bibliotekets 
personal kommer inte att utföra saker 
eller lösa eventuella problem, men kan 
visa hur man själv kan lösa det.

Vi hjälper till med bibliotekets  
digitala tjänster:
• söka, reservera och låna om i biblio- 
 tekskatalogen
• söka information i bibliotekets data- 
 baser och på internet
• låna e-böcker och e-ljudböcker
• låna talböcker för dig med läsned-  
 sättning

I en liten kommun blir kontaktvägarna 
kortare, det är nära och lätt att nå ut, 
säger Maria Ståhl.

Nära vård är ett arbetssätt som ska 
gälla i hela landet och på riksnivå är det 
SKR, Sveriges kommuner och regioner 
som leder arbetet.

Läs mer om Nära vård: www.skr.se/
skr/halsasjukvard/utvecklingavverksam-
het/naravard

Lars-Ivar Jansson

Digital handledning på biblioteket!

• utskrift och skanning
• ansluta till bibliotekets wifi

I viss mån kan vi även förklara  
hur man:
• skaffar e-post eller en säker digital   
 brevlåda
• använder sociala medier
• använder en mobil, surfplatta eller dator
• ska tänka om man vill handla på nätet
• skaffar e-legitimation
• håller sin enhet säker

Det här hjälper vi inte till med
Frågor som rör din personliga  
ekonomi eller egendom till exempel:
• bankärenden
• köp
• bokningar

• flygbiljetter och incheckningar
• myndighetsärenden
• avancerad teknisk support av privata  
 enheter

BOKA TID via telefon 0583-810 95.

Lars-Ivar Jansson

Foto: Mostphotos

Känner du att du skulle behöva lite hjälp med att bli bättre inom det digitala 
området? Nu finns möjligheten att boka tid för digital handledning på Askersunds 
bibliotek för att få hjälp, i första hand med bibliotekets egna digitala tjänster.
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Ett bra tillfälle för Askersunds kommun 
att visa att alla är välkomna här. Det 
tycker Daniel Eriksson, kultur- och evene-
mangschef på Askersunds kommun.

– Vårt grunduppdrag som kommun är 
ju att vi ska verka för alla våra invånare 
och ordet ”alla” är verkligen centralt i det 
sammanhanget. Inte minst ett år som i år, 
när vi firar demokratins 100-årsjubileum i 
Sverige, säger Daniel Eriksson.

Medarrangör sedan starten av Lake-
side Pride 2018 är Zinkgruvan Mining, 
kommunens största privata arbetsgivare.

– Det är viktigt för oss som en stor 
arbetsgivare att visa vårt stöd för HBTQI-
personer och för alla människors lika 
värde. Det är också ett av de sätt som vi 
arbetar med FN:s globala mål för en håll-
bar utveckling, säger Monika Andersson, 
kommunikationsansvarig på Zinkgruvan 
Mining.

När den förra upplagan av Lakeside 
Pride arrangerades i oktober förra året 

blev uppmärksamheten stor runtom i lan-
det och det av anledningar som arrangö-
rerna gärna hade sluppit. En konstinstal-
lation av konstnären Malin Blomqvist i 
form av en enorm Pride-flagga som klädde 
vattentornet i Askersund resulterade i en 
bombatrapp vid vattentornet.

– Vissa frågar sig om det verkligen 
behövs en Pride-vecka 2021, men det som 
hände förra året visar ju verkligen att 
svaret på den frågan är ”ja”. Jag tycker att 
klimatet i samhället hårdnat, så behovet 
av en Pride-vecka är nog större nu än för 
några år sedan, säger Daniel Eriksson.

På grund av de restriktioner som 
fortfarande råder som en följd av corona-
pandemin har arrangörerna även i år 
valt att inte ha en galakväll som final på 
pride-veckan. Men det kommer att mär-
kas på många andra sätt. På lördagen den 
23 oktober arrangeras en familjedag på 
torget, med underhållning, marknadsbord 
och aktiviteter för barn.

LAKESIDE PRIDE – 
Viktigare än någonsin

I november 2016 invigdes Sjöängen 
med en stor galaföreställning, där 
bland andra Charlotte Perrelli medver-
kade. Något liknande arrangemang 
för att markera jubiléet blir det inte på 
grund av corona-pandemin, men det 
kommer ändå märkas att kulturhuset 
Sjöängen fyller 5 år.

– Vi kommer att uppmärksamma det på 
olika sätt i november, även om allt inte 

är klart än. Men ett genomgående tema 
kommer i alla fall vara siffran 5, så mycket 
kan jag säga. Och att allt förstås kommer 
att ske på ett smittsäkert sätt, säger Daniel 
Eriksson, kultur- och evenemangschef på 
Askersunds kommun.

Han ser fram emot att Sjöängen 
snart igen blir det kulturhus för kom-
muninvånare och besökare som det 
utvecklades till under åren fram till 
pandemin.

– Om man som företag, förening eller 
privatperson vill vara med på något sätt 
är man välkommen att höra av sig till oss 
som är arrangörer, säger Daniel Eriksson.

Ett annat arrangemang under veckan 
är en föreläsning på HBTQI-tema med 
Erik Grönberg, som riktar sig till personal 
inom kommunens barn- och utbildnings-
förvaltning. Svenska kyrkan håller dess-
utom en Regnbågsmässa under veckan.

– Jag tycker att det är kaxigt av en 
liten kommun som Askersund att ha en 
egen Pride-vecka. Det säger mycket om 
Askersund som plats. Det är viktigt att 
många engagerar sig och vi uppmuntrar 
alla att sätta upp Pride-flaggor den här 
veckan eller att delta på något annat sätt, 
så att det märks ordentligt vad som är på 
gång, säger Monika Andersson.

Lär mer om arrangemang under Lake-
side Pride på www.visitaskersund.se 

Lars-Ivar Jansson

Den 18 till 24 oktober äger den fjärde upplagan av Lakeside Pride rum, Asker-
sunds egen Pride-vecka som kommunen arrangerar tillsammans med Zink-
gruvan Mining. Arrangörerna anser att veckan i år är viktigare än någonsin.

– Det har varit några paus-år för oss, både 
i år och fjolåret till stor del. Men fram 
till pandemin började hade det bara gått 
uppåt, med fler och fler besökare och 
större och större artister. Intresset var 
enormt! Nu ska vi tillbaka till den nivån 
och nå ännu högre, säger Daniel Eriksson.

Läs mer om evenemang med anled-
ning av 5-årsjubileet på:  
www.visitaskersund.se

Lars-Ivar Jansson

Sjöängen fem år 2021!
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Detta är ett urval – för fler evenemang  
och eventuella ändringar läs mer på 
www.visitaskersund.se.

2 september–27 november
INNERSTA RUMMET
Deckare med trerätters middag.  
Lerbäcks teater.

25 september kl 11.00
KONST I KVARTERET
Vernissage i konsthall och öppet hus hos konst-
närer. Även 30 oktober och 4 december. 

 25 september kl 19.00 
VÄRMLÄNDSK VOODOO
Humorföreställning med Johan Östling och 
Björn Ling. Kulturhuset Sjöängen.

1–2 oktober
EKOLOPPET 2021
Äventyrslopp inom vandring/trailrun, paddling 
och MTB. Tiveden, Norra Vätterns skärgård.

2 oktober
EKOFEST MIT SCHWUNG!
Traditionell oktoberfest. Borgmästareholmen.

9 oktober kl 16.00
1 2 3 SCHTUNK – VÄRLDEN ÄR EN SCEN
Rolig smällkaramell av scener från teaterklas-
siker, nyskrivet material och egenkomponerad 
musik. Kulturhuset Sjöängen.

16 oktober kl 9.00
LÄS- OCH SKRIVFESTEN 
Föreläsningar, workshops och möjlighet att 
nätverka med författare. Avslutas med middag 
och litterär underhållning med Martina Haag. 
Kulturhuset Sjöängen.

18–23 oktober
PRIDE 2021
Pridevecka i Askersund.

23 oktober kl 10.00
GARDEROBSRENSNINGSDAG
Rensa ur garderober, skänk kläder och få erbju-
danden från butiker. Torgparken, Askersund.

27 oktober kl 19.00
ROBERT WELLS – THE GOOD MUSIC TOUR
Musikens mästare Beethoven, Liszt, Chopin, 
Boogie, Jazz och egna kompositioner.
Kulturhuset Sjöängen.

28 oktober kl 18.00
KVARTER FÖR KVARTER
Historisk bildvisning om kvarteret Rådhuset. 
Kulturhuset Sjöängen.

31 oktober kl 16.00
MAMMA MIA-HITSEN – JOHAN STEN-
GÅRD & ASKERSUNDS MANSKÖR
Konsert på Kulturhuset Sjöängen.

25 november kl 19.30
THE 1974 ABBA TRIBUTE SHOW
Konsert för dig som älskar ABBA, allsång och 
fest, Kulturhuset Sjöängen.

27 november kl 19.00
CLAES MALMBERG MED BAND  
"COUNTRYMUSIC COMEDY"
Show med musik blandad med Claes  
betraktelser över vår tid. Kulturhuset Sjöängen.

EVENEMANG  
HÖSTEN 2021

Den 16 oktober arrangeras Läs- och 
skrivfest för tredje året på Sjöängen. 
Den här gången under rubriken Lit-
teratur i Askersund och med fokus på 
själva skrivandet och de som skriver 
eller vill skriva skönlitterärt.

De två tidigare åren har läs- och skrivfes-
ten riktat sig till allmänheten, med förfat-
tare, förlag och andra aktörer i branschen 
som utställare och föredragshållare.

– Förra gången, 2019, hade vi jätte-
många bra utställare och nästan alla del-
tog även med föredrag eller uppläsningar 
på någon av våra scener. Dessvärre kom 
inte så många besökare. Samtidigt fick vi 
väldigt god respons från utställarna, som 
tyckte att det var ett väldigt bra forum för 
nätverkande. Därför valde vi att renodla 
till att endast rikta in oss mot skrivande 
människor, säger Pernilla Lindgren, som 
är kulturcoach på Askersunds bibliotek.

Litteratur i Askersund pågår under 
en lördag och under förmiddagen hålls 
tre föreläsningar på olika teman. Joacim 
Dubbelman pratar om hur man gör ljud-
böcker och hur man själv ger ut sin bok, 

LÄS- OCH SKRIVFEST 2021

En heldag för den  
skrivande människan

Sölve Dahlgren är författare och talar om 
trender och nyheter inom bokbranschen, 
medan Henrik Fürsts föredrag utgår från 
hans egen bok ”Debutant” och tar upp 
olika aspekter av att debutera litterärt.

– Under eftermiddagen håller sedan 
både Sölve och Henrik i varsin workshop, 
två av totalt fem inspirerande workshops 
på olika teman som deltagarna kan välja 
bland. Vi hoppas och tror att det här är ett 
program som lockar många. Som det ser 
ut nu kommer vi att kunna ta emot 150 
deltagare enligt corona-restriktionerna, sä-
ger Annika Restadh, enhetschef för bland 
annat biblioteken i kommunen.

Den läsande allmänheten då? De blir 
inte helt utan möjlighet att delta under 
årets läs- och skrivfest. På kvällen arrang-
eras en middag där den populära författa-
ren Martina Haag medverkar och bjuder 
på inspirerande litterär underhållning.

– Deltagarna under dagen har förtur, 
men de platser som blir över säljer vi till 
andra intresserade, säger Annika Restadh.

Läs mer om Läs- och skrivfesten 2021: 
www.askersund.se/litteratur 

Lars-Ivar Jansson

Författaren Martina Haag medverkar under kvällens middag.
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Näringsliv • Näringsliv • Näringsliv • Näringsliv

BARNSOMMAR 2021

Monica Walfridsson har arbetat i butik 
i hela sitt liv och de senaste elva åren 
har hon drivit Lekia i Askersund. I 
somras fick hon utmärkelsen som Årets 
företagare 2021 i Askersunds kommun.

Hon säger själv att beskedet från organi-
sationen Företagarna kom som en total 
överraskning.

– Verkligen! Det är inget man tror ska 
hända, men det var förstås jätteroligt. Jag 
har ju jobbat länge i det här yrket och det 
blev en extraskjuts när man fick en så fin 
utmärkelse, säger Monica Walfridsson.

Artikelns inledande mening om att 
hon jobbat i butik i hela sitt liv är verkli-
gen ingen överdrift.

– Jag började hjälpa till i mina mor-
föräldrars butik i Laxå när jag var 8–9 
år och sedan fortsatte jag med det. Efter 
gymnasiet hade jag kanske tankar på att 
göra något annat, men det är ju det här 
jag tycker är roligt, så jag fortsatte.

Det gjorde hon genom att driva vidare 
morföräldrarnas tobaksaffär tillsammans 
med sin mamma i totalt 32 år. En butik 
som med tiden utvecklades till spelbutik, 
bokhandel och leksaksaffär. Och det var 
på den vägen hon fick frågan att ta över 
leksaksaffären i Askersund.

– Vi hade en del kontakt med Lars och 
Birgitta Fransson, som ägde butiken tidi-
gare här i Askersund, så när jag fick frågan 
2010 i samband med att mamma gick i 

pension kändes det ganska naturligt att ta 
över, även om jag visste att det skulle bli 
mycket jobb, säger hon.

Elva år senare ångrar hon inte det 
beslutet.

– Nej, definitivt inte! Att driva butik 
här i Askersund är verkligen jättekul, 
eftersom det finns så många unika butiker 
och företag här som gör att många reser 
till Askersund. Och mängden besökare i 
Askersund ökar ju bara. Den här somma-
ren har varit fantastisk, det är många som 
hittat in i butiken och många återkommer 
år efter år.

I Företagarnas motivering till att utse 
Monica Walfridsson till Årets företagare 
2021 står bland annat ”det händer mycket 
kring Lekia i Askersund”.

– Det är ju kul att höra, men tyvärr 
har ju mycket legat på is under pandemin. 
Men jag hoppas att vi kan börja ordna lite 
mer saker snart igen, vi har mycket planer 
på gång.

Monica har hjälp av två deltidsan-
ställda i butiken, men det blir ofta långa 
arbetsdagar för henne.

– Men det är ju så otroligt roligt att 
driva butik, inte minst med alla kundkon-
takter. Dessutom har jag sådan fantastiskt 
bra personal! Min man brukar säga att 
jag är den enda han känner som brukar 
längta tillbaka till sitt jobb efter några 
dagars ledighet, säger Monica Walfridsson 
och skrattar.  

Lars-Ivar Jansson

Siffrorna pekar 
uppåt för företags-
klimatet i Asker-
sunds kommun!
 
Utvecklingen av företagsklimatet 
i Askersund har varit positiv de 
senaste åren enligt resultatet av 
Svenskt Näringslivs undersökning, 
som presenterades i början av  
sommaren. 

Nu är det sammanfattande omdömet 
det näst högsta i Örebro län efter Ljus-
narsberg. Betyget 3,7 på den 6-gradiga 
skalan är det högsta för Askersund 
sedan undersökningen startade för 20 
år sedan.

Det är inte bara det sammanfat-
tande omdömet som får högre betyg. 
Företagen sätter genomgående högre 
betyg inom alla de områden som mäter 
företagsklimatet i undersökningen. As-
kersund ligger dessutom över riksgenom-
snittet inom nästan alla områden. Extra 
glädjande är att service och bemötande 
från politiker och tjänstemän samt 
service till och dialog med företagen tar 
stora steg i rätt riktning.

De positiva signalerna från Svenskt 
Näringslivs undersökning bekräftas 
även av den årliga NKI-undersökningen, 
som presenterades tidigare i våras, där 
resultaten för Askersunds kommun i de 
flesta kategorier har förbättrats.

I samband med ett evenemang på Örebro slott i mitten av augusti avgjordes vem av 
vinnarna av utmärkelsen Årets företagare i länet som får representera Örebro län i 
Riksfinalen av tävlingen. Det blir Amanda Mattsson och Lova Svensson på företaget 
Period Pack som försvarar länets färger i finalen i Stockholm under hösten.

Rutinerad butiksägare           
blev Årets företagare

Täcker upp för
föräldraledig  
näringslivsstrateg
 
Under hösten, fram till 1 december, är 
Askersunds kommuns näringslivsstrateg 
Sofia Fredriksson föräldraledig. För kon-
takt med Askersunds kommun när det 
gäller näringslivsfrågor, tveka inte att ta 
kontakt med Claudia Lewandowski eller 
Kersti Beck Larsson, som täcker upp för 
Sofia under den perioden.

Kersti Beck Larsson, telefon 0583-813 30,
e-post: kersti.beck.larsson@askersund.se
Claudia Lewandowski, telefon 0583-810 91,
e-post: claudia.lewandowski@askersund.se
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Näringsliv • Näringsliv • Näringsliv • Näringsliv

BARNSOMMAR 2021
Restriktionerna till följd av pandemin lättade, solen sken i Askersund och både svenska 

och utländska turister började sakta semestra som vanligt igen. Under sommaren 
pågick flera olika evenemang och en stor del av dem riktade sig till alla barn. Det som 

tidigare var barnveckan blev i år, liksom förra året, barnsommaren och sträckte sig över 
större delen av sommarmånaderna. Stadsmysterium, teater, tipspromenader och olika 
Outdoor-aktiviteter ingick i programmet. Sommarpersonalen på VisitAskersund har 

pratat med några av de unga evenemangsbesökarna. 

16 JULI – Wilmer och Ludvig på promenadteater
”Jag var 12 år när jag såg häxan första gången. Det var precis ett sånt här sommar-

lov som ni har nu.” Så börjar promenadteatern Skogshäxan, som tog med 
barn och föräldrar på ett spännande teateräventyr på Borgmästarehol-

men. Allt eftersom historien utvecklade sig blev barnen mer och mer 
indragna i berättelsen och kom med förslag på hur allt kunde hänga 

ihop. Bröderna Ludvig och Wilmer följde engagerat med på vand-
ringen. Det bästa var när de kastade eld, tycker storebror Ludvig, 
medan Wilmer tycker häxan var mest spännande.  
– Man förstod att det inte var på riktigt, utan att de bara skåde-
spelade, säger Ludvig. Men det var bra ändå, tycker han.

Foto:  
Hedda  
Slotter

Foto: 
Felicia 
Forsbacka

Sommarpersonal på VisitAskersund Turistinformation

Hedda  
Slotter

Anna  
Hallan

Alvina  
Herbinger Rygne

Felicia  
Forsbacka

8 JULI – Äventyrsvecka för Lukas och Linus
Hela veckan var Outdoor Kids Adventure Week igång på Borgmäs-

tareholmen. Det blev en spännande vecka med utomhusaktivite-
ter och mycket glädje. Sista dagen på veckan berättar bröderna 
Lukas 9 år och Linus 5 år att de har haft jättekul. Det bästa med 
veckan var, enligt Lukas att göra upp eld, medan Linus säger: 

– Idag var det bästa att baka bröd.
Barnens föräldrar är också nöjda med upplevelsen och be-

rättar glatt hur fridfullt det var att sova på Borgmästareholmen. 

14 JULI – Glasselopp för Lucas 
Mitt i juli var det dags för sommarens andra Glasselopp, 
en del av den årliga barnsommaren. Barn fick nummer-

lappar att klistra på tröjorna vid kulturhuset Sjöängen 
för att sedan ta sig i egen takt längs med Askersunds 

strandpromenad till hamnen där personalen på Bryggans 
Glass och Deli bjöd på tutti frutti-glass till alla glassugna 

loppdeltagare. På eftermiddagen sprang 10-åriga Lucas sitt 
första glasselopp och berättar att det bästa med loppet var 

springturen, men att få en glass var inte heller dumt.
– Min favoritglass är mjukglass, säger Lucas. 
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Efter presentationer av vilken verksamhet 
intressenterna planerade och vad man 
var beredd att betala för fastigheten föll 
valet på det lokala företaget Norra Eden 
AB, med Jonas Gylling i spetsen. Nu har 
ombyggnationen startat och snart växer 
nya lägenheter fram. Bo i Askersund har 
förstås träffat Jonas Gylling.

Vad planerar ni att göra med er  
nya fastighet?
– Vi bygger ett knappt 60-tal lägenheter i 
form av trygghetsboende. Målgruppen är 
i första hand äldre som vill bo i lägenhet 
med tillgång till gemensamma ytor och 
aktiviteter. Vi kommer även att erbjuda 
lägenheter för yngre som flyttar till sin 
första egna bostad. Tanken är att äldre 
och yngre hyresgäster kan ha ett fint 
utbyte av varandra, vilket också skapar 
trygghet i boendet.

Beskriv hur det kommer att vara  
att bo hos er!
– Lägenheterna kommer att vara av 
varierande storlekar från ett till tre rum 
med nybyggnadsstandard. Alla hyres-
gäster har tillgång till gemensamma 
utrymmen för samvaro, måltider och 
hobbyaktiviteter. Man väljer förstås själv 

i vilken utsträckning man vill använda 
dessa. I byggnadens bottenplan kommer 
olika företag att finnas. Visionen är att ha 
verksamheter som tvätt och städ, fotvård, 
massör, kiropraktor, frisör, apotek med 
mera i lokalerna. Intresserade företag är 
välkomna att höra av sig. Det kommer 
även att finnas en bilpool med elbilar som 
hyresgästerna kan boka. Vi skall skapa ett 
boende som bygger på en kombination av 
den traditionella lägenheten och gemen-
skap. Vi har samarbete med en liknande 
verksamhet, Borangeriet i Åstorp i Skåne, 
som har varit igång ett antal år och är 
mycket uppskattat.

Hur går arbetet och hur ser  
tidplanen ut? 
– Vi arbetar med lokala företag och gör en 
genomgripande renovering och ombygg-
nation av fastigheten. Arbetet är uppdelat 
i fyra etapper och den första omfattar sex-
ton lägenheter. Vi siktar på att våra första 
hyresgäster skall flytta in under 2022 och 
att hela projektet är klart 2025. 

Intresserad av lägenhet? Ring 0583-420 80 
och tala med Christofer Karlsson.

Henrik Olofsson
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Trygghetsboende växer 
fram på Norra bergen
Norra bergens äldreboende i Askersund byggdes 1969 och har sedan dess varit 
kommunalt särskilt boende för äldre. I samband med att det nya boendet Smeds-
gården skulle tas i bruk annonserades Norrbergahemmet ut för försäljning varpå 
ett antal intressenter tog kontakt med kommunen. 

I december 2021 gör Länstrafiken 
förändringar i busstrafiken. Trafik på 
landsbygden med lågt antal resande 
läggs ned medan trafiken i de större 
stråken byggs ut. Skolskjuts som 
berörs kommer att ersättas med kom-
munens upphandlade skolskjutsfor-
don. I trafiken mellan Askersund och 
Örebro kommer turtätheten att öka i 
högtrafiktid och på lördagar. 

Information och tidtabeller kom-
mer att finnas på www.lanstrafiken.se 
och i Länstrafikens app.

I Askersunds kommun kommer 
följande linjer att finnas kvar:
Linje 629, Askersund–Nydalen
Linje 704, Askersund–Kumla
Linje 751, Askersund–Olshammar
Linje 752, Askersund–Åmmeberg–
Zinkgruvan–Mariedamm
Linje 841, Askersund–Örebro

Följande linjer läggs ned:
Linje 754, Askersund–Brändåsen via 
Snavlunda
Linje 755, Hallsberg–Skyllberg– 
Rönneshytta–Mariedamm–Askersund
Linje 706, delsträckan Askersund– 
Röfors

Förändringar i 
busstrafiken på 
gång

Seniorfestival i  
Askersunds kommun
Mellan den 4 och 9 oktober arrangeras 
Seniorfestival 2021 med arrangemang 
i flera av kommunens tätorter. Bland 
annat är föreläsningar på en rad olika 
teman planerade. Mer detaljerat  
program för seniorfestivalen finns  
på kommunens hemsida: 
      www.askersund.se/seniorfestival

Är du nästa brandman i Askersund?
Vi har öppet hus och prova på-dagar torsdag 23/9 kl. 18–20 och lördag 25/9 kl. 10–13. 
Då är alla intresserade välkomna att prova på och ställa frågor. Vårt krav är att du 
bor och arbetar i Askersund.

Är du intresserad? Kontakta kårchef Ola Magnusson, telefon: 070-454 72 94,  
e-post: ola.magnusson@nerikesbrandkar.se

Elever kan söka  
stipendium
Skolelever mellan 11 och 20 år boende 
i det område som motsvarar tidigare 
Askersunds församling kan ansöka om 
stipendium från Stiftelsen Askersunds 
hemvärns studiefond. Sista datum för 
att skicka in ansökan är 30 september. 
Stipendierna delas ut i samband med 
kommunfullmäktige 29 november. 
Mer information om kriterier och hur 
ansökan går till finns på: 
       www.askersund.se/boufonder

Ett orangeri ska byggas, där de 
boende bland annat ska kunna 
odla frukt och grönsaker.
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När ett barn* mår psykiskt dåligt kan 
det visa sig på olika sätt. Ilska, irritation, 
svårt att sova eller för mycket sömn, ont 
i magen eller i huvudet är några tecken. 
Då är du som förälder/anhörig viktig!

                     Vad kan du göra?
• Lyssna! Visa att du är intres- 

serad och ta dig tid.
• Låt barnet berätta i 

sin takt och med  
sina egna ord.

• Respektera 
när barnet 
inte vill 

prata.  
  

 Ibland kan det vara lättare att prata om  
 man gör någonting under tiden, till ex- 
 empel tar en promenad, åker bil eller 
 lagar mat tillsammans. Föreslå en aktivi- 
 tet som du vet att barnet tycker om.
• Ta det som barnet berättar på allvar, skoja  
 inte bort eller bagatellisera det.  Visa att  
 du respekterar barnets upplevelser.
• Klandra eller anklaga inte barnet för nå- 
 got som det gjort eller känt. Lyssna utan  
 att döma eller ge råd. Undvik att prata 
 om dina egna problem och känslor. För- 
 sök förstå problemet tillsammans. 
• Försök att vara lugn även om barnet blir  
 argt.
• Ha tålamod, ge inte upp.

TIPS TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER! 

”Hur mår du egentligen?”  
Att stötta barn som mår psykiskt dåligt

Agnes Wernheden
– Jag har rensat morötter och lite andra 
grönsaker på Källsprångs gård. 

– Jag har lärt mig att hata ogräs, 
haha. Och så har jag lärt mig hur mycket 
arbete det krävs för att få en planta att 
växa, så mycket energi som går ner i en 
liten morot... En odlare är väldigt bero-
ende av vädret. Vissa ställen på fältet var 
torra innan regnet kom, och där kom det 
nästan inte upp någonting. 

– Till hösten börjar jag gymnasiet och 
ska gå samhällsprogrammet i Hallsberg.

Arvid Niemelä
– Jag har jobbat på Askersund Outdoor på 
Borgmästareholmen. Här får man göra 
många olika saker; servera i restaurang-
en, hyra ut boende i tält eller trädkojor, 
kajak, bastutält med mera. Jag har även 
erbjudit aktiviteter under barnveckan 
och spelat under några musikkvällar.

– Jag har fått lära mig mycket om 
bemötande och service gentemot våra 

kunder. Och också mycket om hygien 
och hur man handskas med livsmedel.

– I höst ska jag fortsätta plugga. Jag 
går sista året på Musikestetprogrammet 
på Alléskolan.

Elsa Mattsson
– Jag sålde glass på Askersunds glass. 
Diskade och hjälpte till med allt små-
jobb som behöver göras, som att torka av 
bord och se till att alla har det bra. 

– Jag har lärt mig jättemycket nytt! 
Och kanske mest att vara social, typ, för 
man träffar människor hela tiden. Man 
ska hålla rent och prydligt. Allt ska vara 
fixat och snyggt innan man sätter sig.

– Jag börjar på gymnasiet på Karro i 
Örebro och ska gå naturprogrammet.

Noel Müntzing
– Jag har jobbat på Lerbäck och Snav-
lunda kyrkogårdar och där har jag plan-
terat, krattat grus, vattnat, rensat ogräs, 
kört röjsåg och snyggat till runt gravar.

– Jag har fått lära mig hur saker och ting 
fungerar på en kyrkogård – allt ifrån 
parkskötsel, bemöta besökare till hur det 
går till att gräva en grav.

– I höst går jag sista året på El-/energi- 
programmet på Alléskolan.

Lovis Kläre
– Jag har jobbat på Gruvmuseet i Zink-
gruvan. Jag skötte kafeterian, sålde fika 
till besökarna, städade och höll ordning.

– Jag har lärt mig mycket om hur  
man bemöter folk – alla är olika. Och så 
har jag lärt mig hur det var förr i gruvan.

– Jag ska börja tvåan på gymnasiet, 
på samhällsprogrammet i Hallsberg.

Bild & Kultur AB

När många av oss går på semester träder ett helt nytt gäng in på våra 
arbetsplatser. Modigt kastar de sig in i nya situationer, lär sig på kort tid vad 
som ska göras och att det genomförs på ett säkert sätt. De går upp tidigt på 
morgonen, cyklar iväg, tar på sig arbetskläder och får vårt Sommarsverige 
att rulla. Vi har ställt tre frågor till några av dessa sommarjobbare: Vad har 
du arbetat med, vad har du lärt dig och vad ska du göra i höst?

Vad har du gjort i sommar?
       FRÅGOR TILL FERIEPRAKTIKANTER

Gör saker som barnet tycker  
om och vill göra!
Ofta mår man bättre när man får göra 
saker man tycker om. Fråga om ni ska 
hitta på något! Tipsa om att prova nya 
saker och utveckla nya intressen. Följ 
med och prova tillsammans. Nya intres-
sen och sammanhang kan ge barnet nya 
relationer, gemenskap och glädje. Att våga 
prova nya saker kan även stärka barnets 
självkänsla och självförtroende.

På kommunens hemsida finns många 
tips om vart man kan vända sig för att få 
stöd: www.askersund.se/psykiskhalsa 

Annika Restadh

Elsa

Lovis

Noel

ArvidAgnes

* I texten används ordet barn för alla personer som är upp till 18 år.

Källor: Folkhälsomyndigheten och 1177.se 9
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– Under 2019 bjöd vi in till samråd
för att informera om projektet
och besvara frågor. Det är fullt
förståeligt att det här projektet
kan väcka oro, så därför har det
från dag ett varit viktigt för oss att

ha en fortlöpande dialog och vara
transparenta, fortsätter Lars. 

Utredningarna pågår och kommer att fortsätta några 
år till innan ett slutligt förslag till tunnelsträckning är 
klart. Alla berörda av undersökningarna kommer att 
få fortlöpande information.

Askersunds kommun
Askersunds kommun är inte med i Vätternvatten-
projektet, men då tunneln i huvudsak byggs inom 
kommunen kommer vissa Askersundsbor ändå att 
beröras av projektet.

Tunnelsträckningen kommer gå genom områden 
som till stor del saknar bebyggelse, men de som bor 
längs tunnellinjen kommer under själva byggtiden 
tidvis att uppleva störningar i form av t.ex.borrning, 
sprängning och transporter. Berörda fastighets- och 
markägare har blivit kontaktade av Vätternvatten.

– Vi har från start varit måna om att komma i 
kontakt med de fastighetsägare som berörs av 
utredningarna inför tunnelbygget, säger Lars Ferbe, 
senior advisor på Vätternvatten AB.

Behov av ny dricksvattenlösning
Örebroregionen växer så det knakar och med fler invå-
nare ökar behovet av en förnyad dricksvattenlösning. 
Samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det finns 
påtaglig risk för, problem med vattenkvalitet och vatten-
tillgång – särskilt om olyckan skulle vara framme. 

Kommuner går samman
För att säkra det framtida dricksvattenbehovet har flera 
kommuner i Örebro län gått samman och bildat samar-
betsprojektet Vätternvatten. De fyra kommunerna är 
Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kom-
mun och Örebro kommun.

Vättern lösningen
Målet med Vätternvatten är att uppnå en långsiktig håll-
bar, gemensam och säker helhetslösning för den kommu-
nala dricksvattenförsörjningen. Detta ska uppnås genom 
att bygga en 37 km lång bergtunnel – från Vättern, 
genom Askersunds kommun – fram till ett vattenverk 
utanför Hallsberg. Därifrån kommer ledningar att dras 
till de kommuner som tillsammans äger bolaget. 

Varför just Vättern?
Efter tio år av olika utredningar har det visat sig att 
Vättern är det absolut bästa alternativet för en ny 
råvattetäkt i Örebro län. Vättern är en djup och kall sjö, 
där redan råvattnet bedöms ha nästintill dricksvatten-
kvalitet. Detta gör att man kan minimera mängden 
kemikalier vid reningsprocessen, vilket är fördelak-
tigt både driftskostnadsmässigt och ur miljösyn-
punkt. Ännu en aspekt som gör Vättern till det 
bästa alternativet är dess höjdläge, då Vättern 
ligger cirka 50 höjdmeter över Närkeslätten. 

Höjdskillnaden inne-
bär att vattnet via 
bergtunneln kommer 
att kunna transporte-
ras med självfall. Det 
här är en stor miljövinst 
– pumpningen av vatten
till och från vattenverk är
nämligen mycket energikrävande
i dagsläget.

För framtida generationer
Vätternvatten har planerats utifrån ett 
flergenerationsperspektiv så att inte bara vi, 
utan även våra barn och barnbarn, ska ha en 
tryggad tillgång till bra dricksvatten. 

Våra framtida generationer ska se det som 
något lika självklart som vi alltid har 
gjort – när man vrider på kranen så får 
man färskt och gott vatten. 
På ett säkert sätt.

Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel. I Örebroregionen har 
man dock sett att nuvarande dricksvattenlösningar inte kommer 
att hålla för framtiden. För att klara av denna utmaning har flera 
av Örebro läns kommuner gått samman och bildat bolaget 
Vätternvatten AB. 

Projekt Vätternvatten

Just nu genomför vi olika 
undersökningar ute i fält 
för att få mer förståelse 
om bergets egenskaper 
vid den planerade tunnel-
linjen. All personal som 
arbetar för Vätternvatten 
har västar och bilar med 
Vätternvattens märkning 
på sig.

På gång just nu:På gång just nu:

”Inte bara vi, utan även 
våra barn och barnbarn, 

ska ha en tryggad tillgång 
till bra dricksvatten”

Vätternvatten

Vi välkomnar allmänheten att höra av sig till oss 
för frågor och mer information på vvatten.se

INFORMATION FRÅN VÄTTERNVATTEN AB



Aktuellt i höst

Samfinansierat av Europeiska Unionen
Fonden för ett sammanlänkat Europa

Nya växlar i Hallsberg
Dubbelspåret genom Hallsberg är klart. Nästa arbete 
där blir att bygga fyra nya växlar på Västra stambanan 
och Godsstråket. Arbetena kommer att utföras nästa 
vår, och då främst under påsken.

Full fart i Dunsjö–Jakobshyttan
Sommarens fem veckor långa tågstopp avlöpte med 
gott resultat. Nu är vi igång på flera fronter med arbeten 
som losshållning, skrotning, förstärkning och krossning 
av berg. 
   Även andra markarbeten pågår, som att schakta jord, 
lägga trummor och hantera massor för invasiva arter 
och artrika miljöer. Eftersom vi behöver ha koll på 
grundvattnet även i projektets direkta närhet mäter vi 
nivåerna i både sjö, jord och berg. Vi har också påbörjat 
arbeten från vägbron i Mariedamm och norrut. Här 
schaktar vi och fyller med jordmassor.
   Vi planerar för tunneldrivningen, som ska påbörjas nu i 
höst. Att driva tunnel betyder att spränga sig fram 
genom berget, något som kräver stort förberedelse-
arbete. Dubbelspårstunneln vid Skeppsjön blir 260 
meter lång och kommer att drivas från söder.  
   Vi räknar med att sträckan ska vara klar 2023.

   

Spännande arkeologiska fynd i Godegård
Vi har nu börjat projektera bygghandlingar och planera 
produktionen för sträckan Jakobshyttan-Degerön. Under 
hösten kommer vi att flytta in i vårt projektkontor vid 
Godegårds idrottsplats. 
   De arkeologiska undersökningarna i Godegård är 
avslutade. På projektets webbsida kan du läsa mer om vad 
vi hittat i de spännande utgrävningarna.    
    Vi räknar med att den här sträckan är klar 2024.

Hallsberg–Stenkumla – sist ut
Från Hallsberg och söderut ligger Hallsberg-Stenkumla, den 
sista sträckan att byggas ut. Den kommer till största delen 
att byggas i nysträckning. Här kommer också den 2,4 km 
långa Tripphultstunneln att byggas.
   Byggstarten är planerad till 2023, och vi räknar med att 
sträckan, och därmed hela Dubbelspår Hallsberg-Degerön, 
är klar för trafik 2029. 

Mellan Hallsberg och Degerön pågår en av Sveriges största godssatsningar på 
järnväg. Vi bygger ut för att fler, längre och tyngre tåg ska kunna gå på spåren. Det 
skapar förutsättningar för smidigare, pålitligare och hållbarare transporter och resor.

En av Sveriges största godssatsningar på järnväg

Programansvarig Hallsberg–Degerön
Linda Lingdell 010-123 70 35 
linda.lingdell@trafikverket.se 

Nu kan du få nyhetsbrevet  
direkt till din e-postlåda! 
Scanna koden, eller gå in på  
projektets webbsida och anmäl dig.

Läs mer om tunneldrivning, arkeologiska fynd och annat 
spännande på projektets webbsidor. Här hittar du också mer 
information som kartor, tidplan, och fortlöpande nyheter. 
Hör gärna av dig om du saknar något!

Annons Bo i Askersund.indd   1 2020-10-27   13:55:44

trafikverket.se/hallsberg-degeron
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– Under 2019 bjöd vi in till samråd
för att informera om projektet
och besvara frågor. Det är fullt
förståeligt att det här projektet
kan väcka oro, så därför har det
från dag ett varit viktigt för oss att

ha en fortlöpande dialog och vara
transparenta, fortsätter Lars. 

Utredningarna pågår och kommer att fortsätta några 
år till innan ett slutligt förslag till tunnelsträckning är 
klart. Alla berörda av undersökningarna kommer att 
få fortlöpande information.

Askersunds kommun
Askersunds kommun är inte med i Vätternvatten-
projektet, men då tunneln i huvudsak byggs inom 
kommunen kommer vissa Askersundsbor ändå att 
beröras av projektet.

Tunnelsträckningen kommer gå genom områden 
som till stor del saknar bebyggelse, men de som bor 
längs tunnellinjen kommer under själva byggtiden 
tidvis att uppleva störningar i form av t.ex.borrning, 
sprängning och transporter. Berörda fastighets- och 
markägare har blivit kontaktade av Vätternvatten.

– Vi har från start varit måna om att komma i 
kontakt med de fastighetsägare som berörs av 
utredningarna inför tunnelbygget, säger Lars Ferbe, 
senior advisor på Vätternvatten AB.

Behov av ny dricksvattenlösning
Örebroregionen växer så det knakar och med fler invå-
nare ökar behovet av en förnyad dricksvattenlösning. 
Samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det finns 
påtaglig risk för, problem med vattenkvalitet och vatten-
tillgång – särskilt om olyckan skulle vara framme. 

Kommuner går samman
För att säkra det framtida dricksvattenbehovet har flera 
kommuner i Örebro län gått samman och bildat samar-
betsprojektet Vätternvatten. De fyra kommunerna är 
Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kom-
mun och Örebro kommun.

Vättern lösningen
Målet med Vätternvatten är att uppnå en långsiktig håll-
bar, gemensam och säker helhetslösning för den kommu-
nala dricksvattenförsörjningen. Detta ska uppnås genom 
att bygga en 37 km lång bergtunnel – från Vättern, 
genom Askersunds kommun – fram till ett vattenverk 
utanför Hallsberg. Därifrån kommer ledningar att dras 
till de kommuner som tillsammans äger bolaget. 

Varför just Vättern?
Efter tio år av olika utredningar har det visat sig att 
Vättern är det absolut bästa alternativet för en ny 
råvattetäkt i Örebro län. Vättern är en djup och kall sjö, 
där redan råvattnet bedöms ha nästintill dricksvatten-
kvalitet. Detta gör att man kan minimera mängden 
kemikalier vid reningsprocessen, vilket är fördelak-
tigt både driftskostnadsmässigt och ur miljösyn-
punkt. Ännu en aspekt som gör Vättern till det 
bästa alternativet är dess höjdläge, då Vättern 
ligger cirka 50 höjdmeter över Närkeslätten. 

Höjdskillnaden inne-
bär att vattnet via 
bergtunneln kommer 
att kunna transporte-
ras med självfall. Det 
här är en stor miljövinst 
– pumpningen av vatten
till och från vattenverk är
nämligen mycket energikrävande
i dagsläget.

För framtida generationer
Vätternvatten har planerats utifrån ett 
flergenerationsperspektiv så att inte bara vi, 
utan även våra barn och barnbarn, ska ha en 
tryggad tillgång till bra dricksvatten. 

Våra framtida generationer ska se det som 
något lika självklart som vi alltid har 
gjort – när man vrider på kranen så får 
man färskt och gott vatten. 
På ett säkert sätt.

Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel. I Örebroregionen har 
man dock sett att nuvarande dricksvattenlösningar inte kommer 
att hålla för framtiden. För att klara av denna utmaning har flera 
av Örebro läns kommuner gått samman och bildat bolaget 
Vätternvatten AB. 

Projekt Vätternvatten

Just nu genomför vi olika 
undersökningar ute i fält 
för att få mer förståelse 
om bergets egenskaper 
vid den planerade tunnel-
linjen. All personal som 
arbetar för Vätternvatten 
har västar och bilar med 
Vätternvattens märkning 
på sig.

På gång just nu:På gång just nu:

”Inte bara vi, utan även 
våra barn och barnbarn, 

ska ha en tryggad tillgång 
till bra dricksvatten”

Vätternvatten

Vi välkomnar allmänheten att höra av sig till oss 
för frågor och mer information på vvatten.se

INFORMATION FRÅN VÄTTERNVATTEN AB
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DET HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN

Med reservation för eventuella ändringar.

VINNARE!
Rätt svar i tävlingen ”Vilken är 
sjön” i nummer 2 var Tibon. 
Vinnare blev Sören Arnoldsson, 
Helle Lund Olsen och Inga Grahn. 
De belönas med pris från Visit-
Askersund turistinformation.

Grattis! VILKEN ÄR SJÖN?

HAR  

DU KOLL 

PÅ KAR-

TAN?

I årets tävlingsformat i Bo i Askersund tar vi fasta på en av vår kommuns många naturliga 
tillgångar – våra sjöar. Det finns ju flera hundra, från den majestätiska Vättern till mäng-

der av små skogstjärnar. Här intill är en av dessa många sjöar avbildad och tillsam-
mans med informationen här nedanför hoppas vi att du ska kunna lista ut vilken 

det är. Skicka in ditt svar senast 20/10 med e-post till bo@askersund.se eller med 
post till Bo i Askersund, 696 82 Askersund. Ange namn, telefonnummer och 

e-postadress. Lycka till!

Sjön vi söker är verkligen en sjö, även om namnet är mer pas-
sande för en annan typ av ansamling av vatten. Men det är som 
sagt i alla fall ett namn på vattentema. I nordvästra Skåne finns 
faktiskt en tätort som delar namn med sjön vi söker. Sjön har i 

norr förbindelse med Bronaån och till ytan är den knappt en 
kvadratkilometer stor. I söder har vår sjö dock förbindelse 

med ett betydligt större och mer välkänt vatten. 

Öppettider
Pandemin har medfört att även biblio-
teken har fått anpassa sin verksamhet. 
Kolla alltid www.askersund.se/bibliotek 
eller ring 0583-810 95 före ditt besök för 
information om vad som gäller just nu.

ORDINARIE TIDER
Askersunds bibliotek
Måndag   12.00–19.00 
Tisdag     12.00–18.00 
Onsdag   10.00–18.00
Torsdag   10.00–18.00 
Fredag     10.00–16.00
Lördag 11.00–14.00 (1/9–30/4)

MERÖPPET – Alla dagar 07.00–22.00

Åsbro bibliotek
Onsdag  10.00–18.00 (lunchstängt 
12.30–13.00)

Observera att öppettiderna kan ändras 
med kort varsel på grund av covid-19.

LÄS- OCH  
SKRIVFESTEN
En heldag för dig med författar-
drömmar. På kvällen litterär under-
hållning med Martina Haag. Läs 
mer på www.askersund.se/litteratur 
och på sidan 5 i denna tidning.

16
OKT

LAKESIDE PRIDE
Biblioteket kommer att delta i  
Lakeside pride vecka 42.  
I skrivande stund planerar vi 
för filmvisning och utställ-
ning. Läs mer på  
www.visitaskersund.se

KULTURLOV
Bibliotekens aktiviteter under  
höstlovet hittar du på  
www.askersund.se/bibliotek  
samt i kommunens lovprogram.

MÅNADENS  
FÖRFATTARE
I november är det Askersunds tur att 
vara värd för månadens författare. Un-
der varje månad 2021 uppmärksammas 
en författare med koppling till Örebro 
län. 12 författare – en för varje kommun 
i länet. Vem författaren är avslöjas den 
1 november i Sveriges radio P4 Örebro. 

Månadens författare är ett sam-
arbete mellan Biblioteksutveckling 
Region Örebro län, Litteratur Örebro 
län, länets folkbibliotek samt SR P4 
Örebro

Främst för bibliotekets egna tjänster, 
men du kan även i viss mån få hjälp 
med hur man använder digital teknik 
och tjänster i allmänhet. Kontakta 
Askersunds bibliotek och berätta vad 
du behöver hjälp med. Vi bokar där- 
efter in en tid för handledning.  
Telefon 0583-810 95. Läs mer på sidan 
3 i denna tidning.

Anmäl dig till  
vårt nyhetsbrev!
Gör så här:
1. Besök  
 https://bibliotekskatalog.askersund.se
2. Logga in med ditt lånekortsnum-  
 mer och pinkod.
3. Klicka på Mina uppgifter och sedan   
 på Meddelanden.
4. Kryssa i att du vill ha Allmänna   
 utskick.
5. Klicka på Uppgifter och kontrollera   
 att vi har korrekt e-postadress till dig.
6. Logga ut.

NYHET! ENKLARE ATT SKRIVA UT
Genom utskriftstjänsten Princh kan du nu skriva ut direkt från 
din egen mobil, surfplatta eller bärbara dator på Askersunds 
bibliotek. Det har också blivit möjligt att skriva ut, kopiera och 
skanna under meröppet.

?


